
 

www.husejerforeningen-aba.dk e-mail: post@husejerforeningen-aba.dk 

Formand: Thor Schliemann, Hyacintvej 6, 1., 2300 København S 

København d. 20. oktober 2017 

I henhold til foreningens vedtægter § 8 indkaldes hermed til  

Ekstraordinær Generalforsamling  

22. november 2017 kl. 18.00 

Sted: Amager Seniorklub, Radisevej 2, st. th. 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens og udvalgsforslag til ændring af parkeringsregulering 

3. Bestyrelsens og udvalgsforslag til forbedret Internet infrastruktur 

 

Begrundelse for den ekstraordinære generalforsamling.  

På den ordinære generalforsamling april d.å. blev der tilkendegivet behov for arbejde med regulering af 

parkering i foreningens område. Et udvalg har i efteråret arbejdet sig igennem dette, som præsenteres på 

denne generalforsamlingen.  

 

Formålet er bedre parkering for os som bor i kvarteret. 

Rammerne er:  

• Minimal udgift for parkering af private biler på området 

• Ingen væsentlige byrder, omkostninger og merarbejde for Husejerforeningen ABA 

 

Endvidere ønsker udvalg for fiberbredbånd og fællesantenne, at præsentere forslag til medlemmer der har 

ønsket bedre internet. Udvalget har i efteråret drøftet de konkrete rammer og ser et behov for mandat fra 

generalforsamlingen til at bestyrelsen eventuelt kan søge bredbåndspuljer om økonomiske bistand, samt 

etablere bedre internet i området. 

Medlemmernes forslag til punkt 2 og 3 

Medlemmers eventuelle ændringsforslag til de to punkter: 2. Bestyrelsens og udvalgsforslag til ændring af 

parkeringsregulering; og 3. Bestyrelsens og udvalgsforslag til forbedret Internet infrastruktur, som ønskes 

behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden 

generalforsamlingen (mail: post@husejerforeningen-aba.dk; alternativt afleveret på postadressen: 

Hyacintvej 6, 1, 2300 København S); senest den 1. november 2017. Rettidigt indkomne forslag meddeles 

medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 
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Tilmelding til Ekstraordinær Generalforsamling 

I lighed med den Ordinære Generalforsamling d.å. inviteres max. 3 personer pr. ejendom. Venligst giv 

besked om deltagelse til spisning på den Ekstraordinære Generalforsamling senest den 15/11 til: 

 

Hanne Mørup, Valmuevej 30, e-mail: valmuevej30@webspeed.dk  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tilmelding til spisning på Generalforsamlingen 

 

Navn:_______________________________________ (den som repræsenterer ejendommen) 

 

Adresse:_____________________________________ Antal personer:______ (max. 3)       

 

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød samt en øl eller vand per person 
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